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Úvodní slovo zakladatele 

Milí podporovatelé a příznivci Nadačního fondu Modrá rybka. 

První rok existence jakéhokoli projektu je vždy tak trochu nanečisto. Občas vám někdo odpustí přešlap, občas zdvihne 

ukazovák, někdy zase dá najevo nedůvěru, že za sebou ještě nic nemáte. 

Myslím a mám radost, že těch přešlapů jsme moc za ty tři roky neudělali a máme je úspěšně za sebou. 

Naopak, převzali jsme pod „ochrannou ploutev“ akci To je hlína, která má mnohaletou tradici. Letošní 11. ročník jsme 

spolupořádali se Salesiánským klubem mládeže - Praha Letná, který přehlídku pořádal několik let.   

Letošní "To je hlína" udělala velkou radost dětem i jejich rodičům, shromáždila finanční prostředky na stavbu školy a podporu 

dětí v indickém Thayongu. Získali jsme další příznivce a podporovatele z řad umělců i veřejně činných osob. Podařilo se nám 

uspořádat historicky 1. dětskou konferenci v Poslanecké sněmovně. Podívali jsme se do Indie státu Manípur, kde pomáháme 

stavět školy. 

Vím, že před námi je ještě spousta práce a nikdy člověk v téhle oblasti nemá „vystaráno“, ale těším se. 

Těším se na jubilejní, 12. ročník Hlíny. Na to, že se nám podaří stabilizovat finanční rozpočet Nadačního fondu nebo že 

rozjedeme český program, který máme vymyšlený. 

Ať už to dopadne jakkoli, a může se stát ledacos nečekaného, člověk to musí pořád zkoušet. Dívat se kolem sebe, snažit se 

rozdávat pozitivní energii, i když to není někdy lehké. Mluvit s lidmi o jejich radostech i starostech. Tým, který již třetí rok 

Modrou rybku držel a tvořil, je skvělý. Byla by škoda jejich práci a energii nevyužít pro radost jiných, kteří nemají tolik štěstí, 

jako já, že jsem takové lidi potkal a mohu s nimi pracovat. 

Takže díky. 

 

Pavel Anděl 

zakladatel a předseda správní rady 
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Aktivity v roce 2015 

PROJEKT "TO JE HLÍNA" 

"To je hlína" je umělecká přehlídka dětské tvorby s charitativním 

přesahem. 

Děti soutěží v několika oborech -výtvarný obor, keramika, fotografie, 

divadlo, film, autorské psaní. Každé dítě tvoří s vědomím, že jeho dílo 

bude prodáno a výtěžek je věnován na školní vzdělávání dětem v 

rozvojových zemích. V letošním roce jsme věnovali výtěžek dětem a 

mladým studentům ve vesnici Thayohg v indickém státě Manýpur. 

Patrony soutěže byli, Jitka Kopejtková, Andrea Forsterová-Stříbrná - 

výtvarnice a na Benefičním koncertu zahráli The Fellass a Jiří Dědeček 

 

1. DĚTSKÁ KONFERENCE V POSLANECK0 SNĚMOVNĚ 

V letošním roce jsme uspořádali historicky 1. dětskou konferenci v Poslanecké sněmovně na téma "Svoboda projevu" Děti psali 

dopisy poslancům a pak je předávali na konferenci osobně poslancům nebo jejich zástupcům. V sále Státní akta pak proběhla 

konference, které se zúčastnilo 7 statečných poslanců a 90 dětí z pražských a středočeských škol. Konferenci moderoval Václav 

Moravec. Dopisy a celý průběh konference naleznete na naší fb stránce: Nadační fond Modrá Rybka 
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PROJEKT "DĚTI NA KONCI SVĚTA" 

V letošním roce jsme začali připravovat nový projekt s názvem "DĚTI 

NA KONCI SVĚTA". Co si lze představit pod tímto motem? Především děti, které mají nelehkou životní situaci. Jsou to děti, které 

žijí na okraji a jsou považovány za ztracené, opuštěné, nezvladatelné, nemocné a tak dále. Žijí mezi námi a ani o nich třeba 

nevíme. Mohou také žít na druhém konci světa. Jejich rodiče nejsou schopni plnit své rodičovské kompetence z různých důvodů.  

V letošním roce jsme si mapovali potřeby těchto dětí přímo na místě v indickém státě Manípur (východní část Indie u hranic s 

Barmou, v hlavním městě Imphal a okolních vesnicích u kmene Naga. Je to oblast, kde 70 let žil český misionář Jan Med a 

zanechal zde silnou českou stopu a mnoho nedokončené práce. Sem chce v následujících letech posílat finanční prostředky.  
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Personální složení Nadačního fondu 

SPRÁVNÍ RADA: 

• Pavel Anděl - předseda správní rady 

• Pavla Tomšíková - členka správní rady 

• Filip Musil - člen správní rady 

REVIZOR 

• Petr Opletal 

ŘEDITELKA 

• Lucie Lišková 

NEZISKOVÉ ORGANIZACE 

• Švandovo divadlo 

• Muzeum Kampa 

• Tam Tam batukada 

• Malostranská Beseda 

• Rock Café 

JEDNOTLIVCI 

• Meda Mládková 

• Helena Langšádlová 

• Karel Schwarzenberg 

• Mons. Karel Herbst 

• Šimon Caban 

• Marta Töpferová 

• Markéta Adamová 

• Luboš Čuta 

• Andrea Slováková 

• Olga Lisáková 

• Gabriela Kučerová 

• Nina Nováková 

• Ladislava Kulíšková 

• Andrea Forsterová Stříbrná 

• Olbram Zoubek 

• Michaela Lesařová Roubíčková 

• Jindřich Štreit 

• Josef Hampl 

• Robert Vano 

FIRMY 

• Elektroline a.s. 
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• Portál s.r.o. 

• Nakladatelství Mladá fronta a.s. 

• Olympus s.r.o. 

 

Velice si vážíme a děkujeme našim příznivcům, dobrovolníkům a podporovatelům za jejich podporu finanční, materiální, 

pracovní a duchovní. 

 

Informace o nadačním fondu 

NADAČNÍ FOND MODRÁ RYBKA 

Kobyliské nám. 6, Praha 8, 182 00 

Telefon +420 737 181 484 

E-mail: nfmodrarybka@gmail.com 

http:/www.modrarybka.eu 

 


